
Project Wikkelhouse Vennemeer

Leidseweg 36 R1 t/m 36 R4 | OUD-ADE


Koopaanneemsom van € 267.500,- v.o.n. tot € 372.500,- v.o.n. 



Over dit project

De nieuwbouwlocatie betreft een landelijke locatie nabij de ‘Jachthaven Vennemeer’, deels aan het 

poldergebied en nabij de bestaande lintbebouwing van de Leidseweg te Oud Ade. 





Het betreft een kleinschalig wijkje met slechts 4 kwalitatief hoogwaardige recreatiewoningen, ieder op 

eigen kavel. Deze kavels liggen aan een doodlopend pad, met uitzicht op polderlandschap. De 

recreatiewoningen worden turn-key opgeleverd. 








OVER WIKKELHOUSE


Wikkelhouse is een uniek modulair concept voor een (vakantie)woning, creatieve ruimte of kantoor: Op 

maat gemaakt, eenvoudig te installeren en flexibel. Wikkelhouse is duurzaam geproduceerd en 

gemaakt van materialen die een minimale impact hebben op het milieu, en is drie keer 

milieuvriendelijker dan traditionele woningen.





De basis van Wikkelhouse is vezelkarton. Meerdere lagen worden om een huisvormige mal gewikkeld 

en milieuvriendelijk verlijmd, waardoor een stevige en isolerende sandwichstructuur ontstaat. Door dit 

wikkelproces worden een warmte-isolatie en constructiemethode op een duurzame manier 

geïntegreerd. Het karton wordt waterdicht gemaakt met ademende folie en afgewerkt met een houten 

bekleding. 





De basisconstructie van het huis bestaat uit 1,2 meter diepe, in elkaar grijpende segmenten om de 

lengte van het huis te verlengen of te verkorten. De segmenten kunnen meerdere keren worden 

hergebruikt en zijn 100% recyclebaar.








BESCHIKBAAR


Er zijn in totaal 4 kavels beschikbaar met 2 verschillende typen Wikkelhouses.


Bouwnummer 1 - Type W10, ca. 55 m² BVO op een perceel van ca. 301 m² ONDER OPTIE


Bouwnummer 2 - Type W5+W6, ca. 60 m² BVO op een perceel van ca. 355 m²


Bouwnummer 3 - Type W10, ca. 55 m² BVO op een perceel van ca. 198 m² ONDER OPTIE


Bouwnummer 4 - Type W5+W6, ca. 60 m² BVO op een perceel van ca. 371 m²





Een meer gedetailleerde omschrijving van de type woningen en prijzen vindt u verderop in deze 

brochure.







Type W10


€ 267.500,- v.o.n. tot 297.500,- v.o.n.

Soort woning: Recreatiewoning

Type woning: Woning

Isolatie: Volledig geïsoleerd en 


HR++ glas

Verwarming: Elektrische verwarming

Warmwater: Elektrische boiler eigendom

Aantal slaapkamers: 2

Inhoud: ca. 190 m³

Bouwnummers: 2

Perceeloppervlakte: ca. 198 tot 301 m²

Gebouwoppervlakte: ca. 55m²

Ligging: Vrij uitzicht, aan water, landelijke ligging

Parkeergelegenheid: 1 parkeerplek op eigen terrein



Omschrijving type W10

Wikkelhouse woningen worden opgebouwd uit goed geïsoleerde en gekoppelde elementen van circa 

1.20 m¹ breed. Deze elementen worden in de fabriek aan de binnenzijde volledig afgewerkt met blank 

gelakt multiplex en aan de buitenzijde voorzien van een waterdichte bekleding. Uiteindelijk worden de 

elementen afgewerkt met een gemodificeerde, thermohouten latten afwerking die op natuurlijke wijze 

vergrijst. Ook de eindgevel kozijnen en daklijsten zijn van gemodificeerd hout voor een natuurlijke 

vergrijzing. De kozijnen en deuren worden voorzien van HR++ glas. Op diverse plaatsen zijn ronde 

uitzetramen bedacht.





Het interieur


De woningen worden voorzien van een ruime keuken, compleet met spoelbak, elektrische 4-pits 

kookplaat, afzuiging, koelkast, vuilnisbak, kasten en lades.


De badkamer wordt gecombineerd met het toilet. Hier treft u aan: toilet met wastafel en bovenkastje 

met spiegel. De doucheruimte wordt voorzien van een kast met de voorbereiding voor de plaatsing 

van een wasmachine, een 80 liter elektrische boiler en een douchebak van gerecycled plastic.


In de woning komt een groepenkast met diverse groepen en een aardlekschakelaar. De woning wordt 

voorzien van elektrische verwarming en koeling. 


De woning wordt verder voorzien van één houten terras van 120 cm en twee houten trappen. 





Wikkelhouse heeft een totaalconcept ontwikkeld met behalve de woning een scala aan meubilair en 

andere features. Dat moet u vooral zien en voelen! Op verzoek maken wij voor u een afspraak voor een 

bezichtiging van de modelwoningen en alle andere mogelijkheden bij Wikkelhouse Fiction Factory in 

Amsterdam. Let op - deze extra's zijn niet inbegrepen in de koopsom).


Hetgeen is getekend en omschreven is de standaard woning zoals wij die aanbieden. Wijzigingen in de 

fabriek zijn tot een nader te bepalen tijdstip nog bespreekbaar.





Parkeerplaatsen


Op de kavel wordt één parkeerplaats op eigen grond aangelegd. Vanwege de gewenste 

natuurvriendelijke uitstaling van het totale project zal deze verharding als waterdoorlatende half 

verharding worden aangelegd. Voor de genoemde parkeerplaatsen gaat een zogenoemde 

'instandhoudingsverplichting' gelden, die notarieel vastgelegd gaat worden.



Plattegrond type W10









Type W5+W6


€ 365.000,- v.o.n. tot € 372.500,- v.o.n.

Soort woning: Recreatiewoning

Type woning: Vrijstaand

Isolatie: Volledig geïsoleerd en 


HR++ glas

Verwarming: Elektrische verwarming, 


mogelijkheid voor openhaard

Warmwater: Elektrische boiler eigendom

Aantal slaapkamers: 2

Inhoud: ca. 205 m³

Bouwnummers: 2

Perceeloppervlakte: ca. 355 tot 371 m²

Gebruiksoppervlakte: ca. 60 m²

Ligging: Vrij uitzicht, aan water, landelijke ligging

Parkeergelegenheid: 2 parkeerplekken op eigen terrein



Omschrijving type W5+W6

Wikkelhouse woningen worden opgebouwd uit goed geïsoleerde en gekoppelde elementen van circa 

1.20 m¹ breed. Deze elementen worden in de fabriek aan de binnenzijde volledig afgewerkt met blank 

gelakt multiplex en aan de buitenzijde voorzien van een waterdichte bekleding. Uiteindelijk worden de 

elementen afgewerkt met een gemodificeerde, thermohouten latten afwerking die op natuurlijke wijze 

vergrijst. Ook de eindgevel kozijnen en daklijsten zijn van gemodificeerd hout voor een natuurlijke 

vergrijzing. De kozijnen en deuren worden voorzien van HR++ glas. Op diverse plaatsen zijn ronde 

uitzetramen bedacht.





Het interieur


De woningen worden voorzien van een ruime keuken, compleet met spoelbak, elektrische 4-pits 

kookplaat, afzuiging, koelkast, vuilnisbak, kasten en lades.


De badkamer wordt gecombineerd met het toilet. Hier treft u aan: toilet met wastafel en bovenkastje 

met spiegel. De doucheruimte wordt voorzien van een kast met de voorbereiding voor de plaatsing 

van een wasmachine, een 80 liter elektrische boiler en een douchebak van gerecycled plastic.


In de woning komt een groepenkast met diverse groepen en een aardlekschakelaar. De woning wordt 

voorzien van elektrische verwarming en koeling! Bij dit type is tevens een schoorsteendoorvoer voor 

een mogelijk houtkacheltje bedacht. Deze houtkachel zelf is niet opgenomen in de koopsom.


De woning wordt verder voorzien van één houten terras van 120 cm en vier houten trappen. 





Wikkelhouse heeft een totaalconcept ontwikkeld met behalve de woning een scala aan meubilair en 

andere features. Dat moet u vooral zien en voelen! Op verzoek maken wij voor u een afspraak voor een 

bezichtiging van de modelwoningen en alle andere mogelijkheden bij Wikkelhouse Fiction Factory in 

Amsterdam. Let op - deze extra's zijn niet opgenomen in de koopsom.


Hetgeen is getekend en omschreven is de standaard woning zoals wij die aanbieden. Wijzigingen in de 

fabriek zijn tot een nader te bepalen tijdstip nog bespreekbaar.





Parkeerplaatsen


Op de kavel worden twee parkeerplaatsen op eigen grond aangelegd. Vanwege de gewenste 

natuurvriendelijke uitstaling van het totale project zal deze verharding als waterdoorlatende half 

verharding worden aangelegd. Voor de genoemde parkeerplaatsen gaat een zogenoemde 

'instandhoudingsverplichting' gelden, die notarieel vastgelegd gaat worden.



Plattegrond type W5+W6







Technische omschrijving

Fundering


Gelet op de plaatselijke slappe grondslag, wordt uw Wikkelhouse woning geplaatst op betonnen 

kespen. Deze kespen rusten op een betonnen fundering welke wordt onderheid met houten heipalen 

voorzien van betonnen oplagers. Hierdoor blijft uw recreatiewoning blijft gegarandeerd waterpas 

staan.





Nutsaansluitingen


Elke recreatiewoning krijgt zijn eigen nutsaansluitingen. Er zijn aansluitingen voorzien van 3x25 Amp 

elektra, water, glasvezel en riolering. De elektrameter wordt geplaatst in een buitenkast, van daaruit 

gaat de voedingskabel naar de groepenkast in de woning. 


De watermeter wordt geplaatst in een buitenwatermeterput, van daaruit gaat er een aansluitleiding 

naar het aansluitpunt in de recreatiewoning. De glasvezel kabel wordt direct ingevoerd in woning. In 

principe moet het mogelijk zijn om met de gevraagde aansluitvermogens een laadpunt op eigen 

terrein te creëren, dit is nu niet inbegrepen in de koopsom.


Op de situatietekening is de positie van elektrakast en watermeter put aangegeven.





Grondwerk


De kavels worden opgeleverd op de huidige hoogte. Eventueel uitkomende grond van fundatie wordt 

verspreid over de kavels.





Groen


Een Wikkelhouse woning komt het best tot zijn recht in een groene omgeving. Aan de rand van de 

polder is dit al het geval maar dit wordt nog eens versterkt door de kavelgrenzen aan te planten met 

hagen, bomen en struiken. Hierdoor wordt er tevens enige privacy gerealiseerd en tevens worden 

kavelgrenzen verduidelijkt. Een gerenommeerd lokaal hoveniersbedrijf maakt hiervoor een ontwerp en 

zorgt voor de uitvoering.





Gezamenlijk terrein


Op de toegangsweg komen zes algemene parkeerplaatsen en enig groen, dit zal gaan behoren tot het 

gezamenlijk terrein. Deze verharding zal ook als half verharding worden aangelegd. Ook dit gebied 

wordt aangeplant met heggen en enige bomen of stuiken.


Dit gebied wordt in zogenaamde mandeligheid uitgegeven. Mogelijk komen daar later nog 1 of 2 

gebruikers bij. Het onderhoud van deze verharding en groen komt voor rekening van de gebruikers. 

Dat geldt ook voor het onderhoud van de in het gezamenlijk terrein liggende riolering, aansluitend op 

de gemeentelijke pompput.



Disclaimer

- Op het totale terrein liggen van oudsher nutsleidingen. Door 

de plaatsing van een trafo en deze recreatiewoning komt daar 

nog het e.e.a. bij. Deze zullen gerespecteerd moeten worden 

met de hiervoor geldende beperkingen.


- In de toekomst komt er mogelijk nog een woning bij op de 

kavel grenzend aan de Vennemeer. De verkrijger hiervan zal 

ook deelnemer worden aan de genoemde mandeligheid en 

meebetalen aan het onderhoud. Dit kan ook gaan gelden 

voor de bestaande schuur.


- De te bouwen woningen zijn bedoeld en vergund voor 

gebruik als recreatiewoning!


- Afvoerkolken in de halfverharding, hemelwaterafvoer bij de 

woningen, alsmede terrein drainage zijn niet voorzien dat 

geldt ook voor oriëntatie verlichting rondom de woningen en 

bij het mandelig gebied.


- Getoonde beelden zijn ter inspiratie


- Alle fotocredits: © Wikkelhouse / Yvonne Witte 



Rondom het Vennemeer
Oud Ade is als onderdeel van de gemeente Kaag en Braassem een mooie rustige 

woonomgeving centraal in het Groene Hart en Hollandse plassen. Maak een wandeling 

over de polderwegen, pak de fiets en neem het pontje naar Kaag eiland of leg een 

bootje in de naastgelegen jachthaven 'Vennemeer' en zoek de rust en ontspanning op 

het water. De gemeente Kaag & Braassem is, zoals haar naam al doet vermoeden, 

voornamelijk bekend vanwege haar waterrijke ligging tussen de Kagerplassen en het 

Braassemermeer. De aanwezigheid van deze plassen naast de locatie maken dit project 

zeer aantrekkelijk voor de watersportliefhebber. Het Vennemeer, waaraan de locatie is 

gesitueerd, staat in directe verbinding met deze plassen. Dat maakt dit project uitermate 

geschikt voor diegene die houdt van zeilen, zwemmen, roeien, surfen, kanoën etc.



Oud Ade

Oud Ade is het jongste dorp van de voormalige gemeente Alkemade. In 1731 stonden er enkel drie 

boerderijen, echter inmiddels is het inwonertal flink gegroeid. Oud Ade heeft een prachtige, 

landelijke ligging in de Vrouw Vennepolder en de Akkerslootpolder, geheel omgeven door 

polderlandschap. Voor het droogmaken van de polders zijn molens gebruikt, die nu nog intact zijn. 

De Vrouw Vennemolen is bijvoorbeeld gebouwd in 1632 en na herbouw in 1835 en restauratie in 

1998 nu weer in gebruik genomen. 





Het dorp is gelegen binnen de gemeente Kaag & Braassem en ligt in het Groene Hart van de 

Randstad, als het ware tussen Leiden en Schiphol in. Het naastgelegen dorp Rijpwetering biedt 

goede sportvoorzieningen, een modern sportcomplex, snackbar en een gezellig eetcafé. Daarnaast 

ligt de locatie op 10 minuten rijafstand van bijvoorbeeld Leiderdorp en Roelofarendsveen waar u 

uitgebreide winkel- en horecagelegenheden treft.


De bereikbaarheid naar de grote steden is goed: er is een bushalte recht voor de bouwlocatie 

(bushalte Vennemeer) met busverbindingen in de richting van Leiden en Schiphol. Daarnaast is door 

de ontsluitingen met bijv. de A4 en A44 de gemeente makkelijk aan te rijden vanuit de grote steden 

zoals Den Haag, Amsterdam en Schiphol Airport.



Kadastrale kaart





Overzicht bouwnummers



De toewijzingsprocedure

Op de website van Rietbroek Makelaardij kun je alle informatie vinden over de woningen. Ook kun je 

voor vragen ten alle tijden bij ons terecht. 





GESPREKKEN


De geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een informatief gesprek bij de makelaar. Tijdens dit 

gesprek is het mogelijk om alle vragen omtrent het project en het bouwnummer te stellen, en 

gedetailleerde informatie door te nemen. Na dit gesprek heb je één week de tijd (een optie) om te 

beslissen of je het betreffende bouwnummer daadwerkelijk wenst aan te kopen.





GETEKENDE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST 


Nadat de koop- en aannemingsovereenkomst is getekend, wordt een afspraak ingepland met 

Wikkelhouse of Van der Geest Oud Ade B.V. en je wensen doorgenomen met betrekking tot het 

meerwerk en het eventueel verder gedetailleerd aanpassen van de woning (voor zover technisch 

mogelijk en volgens regelgeving toegestaan). 





START EN OPLEVERING


Naar verwachting gaat de bouw aan het begin van het jaar 2023 van start. De oplevering zal dan ca. 3 

maanden later plaatsvinden. De initiatiefnemers zijn niet aansprakelijk voor het verlopen van 

hypotheekoffertes mocht deze prognose niet gehaald worden.



Aantekeningen



Ons team
Van alle markten thuis!



Rietbroek Makelaardij werkt onderscheidend, integer en met gedegen vakkennis. 

Dat doen we met enthousiasme, we zetten nét dat stapje extra. Zoekt u een 

aankoopmakelaar, een verkoopmakelaar of een taxateur voor woning of 

bedrijfsonroerendgoed, wij zijn van alle markten thuis. Een huis op Funda zetten 

kan iedereen, het is de marketing en reclame van Rietbroek Makelaardij die het 

verschil maakt!






Rietbroek Makelaardij staat voor...


• een frisse en effectieve aanpak


• specialisme en professionaliteit in aan- en verkoopbegeleiding


• directe en duidelijke communicatie: afspraak is afspraak!


• korte lijnen en persoonlijke dienstverlening


• een breed netwerk



Interesse?

Geestweg 38


2371 AE Roelofarendsveen





071-3310453


info@rietbroekmakelaardij.nl


www.rietbroekmakelaardij.nl

Deze informatie is door ons met grote zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds 

wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, 

onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten 

en oppervlakten zijn indicatief. 


